
 
 

 

 

               Método de preparação para provas objetivas 

 

Olá pessoal! 

 

Não se trata de um “método” milagroso, mas sim de um direcionamento dos seus 

estudos na “reta final” de preparação nas provas objetivas que me auxiliou a lograr 

êxito em 09 provas objetivas (4x em provas CESPE, 3x na FCC, 1x em banca própria 

e 01x na FAURGS). 

 

DURAÇÃO: Entre 30 e 60 dias (irá variar em conformidade com seu tempo 

disponível e velocidade de leitura – o importante é ler tudo que for apontado nesse 

intervalo).  

 

FORMA: A leitura na doutrina deve ser, primordialmente, de materiais já lidos! 

Assim haverá uma maior facilidade na compreensão do tema e, também, uma maior 

velocidade na leitura. 

  

Esse período, em minha opinião, não deve ser usado para ler, reler, ler de novo a 

mesma coisa... é para ler o máximo possível e tentar absorver a maior quantidade 

de conteúdo possível! 

 

A divisão dos temas/leis/materiais abaixo mencionados devem ser distribuídos da 

forma que você achar melhor, desde que sejam integralmente lidos. 



 

Eu sempre deixava para ler, ao final da preparação, as duas matérias menores que 

costumam cair mais em objetivas e que os candidatos costumam ter mais 

dificuldades: tributário e empresarial (costumava ler resumos dessas matéria – lia 

as duas matérias em 04 dias). 

 

No dia anterior a prova, indico:  

 Ansiosos e pessoas que não conseguem estudar na véspera: Dia D; 

 Pessoas que conseguem estudar no dia anterior: Revisão do Dizer o Direito 

ou leitura de súmulas, arquivo de dificuldades (explicado a seguir) e feitura 

de exercícios.  

 

                                  ARQUIVO DE DIFICULDADES:  

 

Aqui trata-se de uma OPÇÃO. Quando fazia provas, fiz um arquivo de 20 e poucas 

páginas no word com temas que tinha dificuldade (alguns temas de várias matérias 

como pontos de sucessões, algumas partes de penal geral e etc).  

Esse arquivo era modificado constantemente, pois alguns temas tornavam-se mais 

palpáveis com o passar do tempo. Costumava lê-lo no dia anterior a prova ou, 

algumas vezes, até mesmo na manhã da prova. 

       

                                                LEI SECA:  

 

O que está sendo apontado com todo(a) deve ser lido INTEGRALMENTE. Sim, 

NÃO É apenas aquilo que têm maior incidência em provas. Com cortes tão altos, 

você precisa conhecer os pontos “obscuros” das leis apontadas para pontuar quando 

a maioria dos concorrentes irá errar.  

 

Penal  Código Penal todo.  

Se sobrar tempo: Lei de Execução Penal, Lei de Organizações Criminosas e Lei de 

Drogas. 

Processo Penal  Código de Processo Penal todo.  

Se sobrar tempo: Lei de Execução Penal, Lei de Organizações Criminosas e Lei de 

Drogas. 

Direito Civil  Código Civil todo. 



Direito Processual Civil  Código de Processo Civil todo.  

Direito Constitucional  Constituição Federal toda. 

Direito Administrativo  Nada. 

Se sobrar tempo: Lei de licitações, Lei do Mandado de Segurança, Lei de 

Improbidade Administrativa, Lei de Ação Civil Pública e Lei de Ação Popular. 

Direito do Consumidor  Código de Defesa do Consumidor todo. 

Direito da Criança e do Adolescente  ECA e SINASE todos. 

Direito Tributário  CTN todo. 

Direito Eleitoral, Ambiental e Empresarial  NADA (na lei seca). Aqui o 

interessante é ler Cadernos, Resumos ou Sinopses que apontem apenas os pontos 

mais importantes da vasta legislação extravagante existente (que deveria ter sido 

lida na preparação fora da reta final). 

 

 

                                                    DOUTRINA: 

 

Aqui devem ser lidas apenas as matérias indicadas abaixo e em: RESUMOS 

sucintos, CADERNOS ou GRIFOS. Devem ser lidos integralmente (claro, quando 

houver grifos, serão lidos apenas os grifos). Por que apenas matérias menores? 

Porque elas possuem o melhor custo benefício na reta final em termos de 

tamanho/número de questões cobradas na prova. 

 

Direito do Consumidor: Resumos ou Cadernos. Também vale a pena a leitura dos 

grifos dos livros:  

 Leis especiais para concursos – Direito do Consumidor – Juspodivm 

 Manual de Direito do Consumidor à luz da jurisprudência do STJ – Felipe 

Peixoto Braga Netto (obs: indico esse livro mais para a 2ª fase ou provas 

objetivas do CESPE). 

  

Direito da Criança e do Adolescente: Resumo ou Cadernos. Também vale a pena a 

leitura dos grifos dos livros: 

 Sinopse para concursos – Direito da Criança e do Adolescente. Ed. 

Juspodivm, Guilherme freire 

 Coleção Leis Especiais Para Concursos – Ed. Juspodivm – Guilherme Freire 

 



Direito Ambiental: Resumo ou Cadernos. Também vale a pena a leitura dos grifos 

dos livros: 

 Sinopse de Direito Ambiental – Frederico Amado -2017 (esse livro, até o ano 

passado, era o Resumo de Direito Ambiental Esquematizado, da Ed. 

Gen/Método. 

 LEIS ESPECIAIS PARA CONCURSOS - V.10 - DIREITO AMBIENTAL – 

Juspodivm. 

 

Direito Eleitoral: Resumo ou Cadernos. Também vale a pena a leitura dos grifos dos 

livros: 

 Sinopse para concursos – Ed. Juspodivm – Jaime Barreiros. 

 

Direito Empresarial: Resumo ou Cadernos. Também vale a pena a leitura dos grifos 

dos livros: 

 Sinopses para Concursos - v.25 - Direito Empresarial – Ed. Juspodivm 

 Direito Empresarial Esquematizado – André Santa Cruz (Obs: nesse caso, 

em razão do livro ser mais extenso, se não houver tempo suficiente devem ser 

escolhidos temas de maior incidência e que você tenha mais dificuldades entre: 

a) Direito Societário; b) Titulos de Crédito; e c) falências e recuperação). 

 

Direito Tributário: Resumo ou Cadernos. Também vale a pena a leitura dos grifos 

dos livros: 

 SINOPSES PARA CONCURSOS - V.28 - DIREITO TRIBUTÁRIO – Ed. 

Juspodivm 

 Direito Tributário Esquematizado. Ed. Juspodivm - Ricardo 

Alexandre (Obs: nesse caso, em razão do livro ser mais extenso, se não houver 

tempo suficiente devem ser escolhidos temas de maior incidência e que você 

tenha mais dificuldades. Temas de Leitura obrigatória: causas de exclusão, 

extinção e suspensão do crédito tributário + tributos municipais e estaduais em 

espécie. 

  

                                           INFORMATIVOS E SÚMULAS: 

 

Os informativos devem ser os da versão RESUMIDA do Dizer o Direito! Indico ler 

apenas os informativos dos DOIS últimos anos. 

Na minha opinião, os informativos devem ser lidos em alguns dos últimos dias da 

preparação. Esses dias devem ser imediatamente anteriores aos dias utilizados para 



a leitura de Tributário, Empresarial e do dia de véspera. Assim, faz-se uma boa 

revisão de todas as matérias! 

 

Súmulas, nesse período, devem ser lidas “secas”. Você deve se socorrer aos 

comentários apenas se não entender “bulhufas” do entendimento sumulado! Eu 

costumava ler, quanto as súmulas não vinculantes do STF, apenas aquelas de 

número 300 para frente. 

 

                                                EXERCÍCIOS:  

 

Outro pilar importantíssimo para sua aprovação em provas objetivas! 

 

Para a feitura dos exercícios indico: Qconcursos, Revisaço ou Livro de questões do 

Wander Garcia de Magistratura Estadual. 

 

Número mínimo de exercícios feitos por semana no período: 200. Número Ideal: 300. 

Eu gostava de fazer ao menos 01 simulado de prova durante esse período. 

 

Primordialmente, os exercícios devem ser de provas de Magistratura Estadual. 

Finalizando essas provas, passe para provas de MPE  e DPE. Eu costumava fazer 

exercícios da FCC, CESPE e VUNESP, tentando fazer um pouco mais da banca 

responsável pela elaboração da prova (mas nunca fazendo exercícios apenas daquela 

banca).  

  

Os exercícios devem ser sobre todas matérias que irão ser cobradas nesse período, 

dando uma ênfase em matérias que você tenha maior dificuldade (analise seus 

erros). Os temas devem ser ALEATÓRIOS dentro das matérias, assim como serão 

na sua prova (indico isso, inclusive, nos exercícios feitos no dia-a-dia). 

 

NÃO faça, de FORMA ALGUMA, exercícios sobre legislações revogadas 

(PRINCIPALMENTE SOBRE O CPC DE 73). Evite se confundir nesse momento! 

 

 

 

 



                               MATÉRIAS NÃO COMUMENTE COBRADAS:  

  

Alguns Tribunais de Justiça cobram matérias na primeira fase que não costumam 

ser cobradas em outros lugares como, por exemplo, Português no TJRS e Agrário 

em Goiás. O que fazer? 

 

Bem, primeiramente, depende de alguns fatores: 

1º - É a prova da sua vida? Se for, você deve estudar a matéria. 

2º - Quantas questões costumam cair dessa matéria? Se forem 2 ou 3, você deve tirar 

1 ou 2 dias (no máximo) para ver os temas relacionados. Indico, nesses casos, que 

sejam dias no fim da preparação (as vezes até mesmo no sábado). Se forem 5+, ou 

até 10 como no caso de Português do TJRS, indico que essa matéria seja inserida no 

dia-a-dia de estudos e, também, revisada nesse período final. 

 

Aqui vale uma observação: se você terá uma sequência de provas objetivas, sendo 

que uma delas é o TJ dos seus sonhos, indico que você faça um estudo voltado para 

ele, mesmo que isso prejudique sua preparação nos demais. Então, por exemplo, se 

TJCE fosse na semana posterior a data prevista para TJRS, (e o TJCE fosse minha 

preferência) eu gastaria, no MÁXIMO, um ou dois dias lendo Português. 

 

 

                        ESTUDO ANTERIOR AO PERÍODO DE 30-45 DIAS:  

 

Fora desse período, meu estudo sempre foi o comum, mesmo com edital aberto. Era 

um estudo que priorizava doutrina (e quando digo doutrina entendam: resumos, 

cadernos, sinopses etc). Apenas quando chegava nessa fase final que eu intensificava 

a leitura da lei seca, exercícios e informativos. 

 

É muito comum a pessoa fazer o estudo focado em apenas exercícios, jurisprudência 

e lei seca no dia-a-dia. Porém, mesmo que essa pessoa passe da primeira fase, sem o 

mínimo de conhecimento doutrinário ela dificilmente avançará na segunda fase (e o 

período entre a aprovação da primeira e a realização da segunda não suprirá essa 

necessidade). 

 

Por isso, deixo um alerta: cuidado com consecutivos estudos de reta final. Alguns 

candidatos passam o ano todo fazendo estudo de reta final e, no final, acabam não 

construindo uma boa base. Escolham os concursos “favoritos” para que façam 



preparação específica e, nos demais, façam (se puderem), porém com o estudo 

voltado para os certames preferidos. 

 

É isso! Espero que esse arquivo tenha lhe auxiliado, de alguma forma, a guiar o seu 

estudo de reta final em provas objetivas! 

 

Vamos com tudo pois 2018 promete um ano com MUITOS concursos de 

Magistratura Estadual! 

 

Abraço  

 

Leopoldo Martins Moreira Neto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


